ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання
документування управлінської діяльності»

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта
З метою приведення у відповідність до Закону України «Про електронні
довірчі послуги» Типової інструкції з документування управлінської інформації
в електронній формі та організації роботи із електронними документами в
діловодстві,

електронного

міжвідомчого

обміну,

Типової

інструкції

з

діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної
Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, Регламенту організації
взаємодії органів виконавчої влади у електронній формі, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання документування
управлінської діяльності» від 17 січня 2018 р. № 55 виникла необхідність
прийняття акта, зокрема внесення змін у терміни та удосконалення процесу
документування управлінської інформації у електронній формі
Загальне призначення запропонованого проекту:
покращення існуючого нормативного підґрунтя, а саме приведення у
відповідність до Закону України «Про електронні довірчі послуги» для
документування управлінської інформації;
удосконалення

автоматизації

процесів

створення,

відправлення,

передавання, одержання, оброблення, використання, зберігання, знищення
електронних документів Секретаріату Кабінету Міністрів України, центральних
органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих
органів виконавчої влади, територіальних органів, організацій, підприємств;
забезпечення інструментів для остаточного переведення роботи органів
виконавчої влади у електронну форму, створення цілісного процесу організації
взаємодії в системі органів виконавчої влади у виключній безпаперовій формі;

завершення формування повного циклу підготовки проектів актів у
електронній формі.
2. Мета і шляхи її досягнення
Прийняття акта дозволить зробити ефективнішим процес документування
усього спектру створюваних органами виконавчої влади документів, окрім
документів, що містять інформацію з обмеженим доступом та документів, які не
можуть бути застосовані як оригінал згідно з вимогами закону, лише у
електронній формі без додаткової (у тому числі дублетної) організації
проходження відповідних процедур у паперовій формі.
3. Правові аспекти
Проект акта розроблено на підставі:
Закону

України

«Про

електронні

документи

та

електронний

документообіг»;
Закону України «Про електронні довірчі послуги», який набирає чинності
7 листопада 2018 р.;
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.09.2017 № 649-р «Про
схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні»;
постанов Кабінету Міністрів України:
від 18.09.2017 № 608 «Деякі питання підготовки проектів актів
законодавства в електронній формі».
від 28.10.2004 № 1452 «Про затвердження Порядку застосування
електронного цифрового підпису органами державної влади, органами місцевого
самоврядування, підприємствами, установами та організаціями державної форми
власності».
4. Суть проекту акта:
Суть проекту акта полягає у внесенні змін до постанови Кабінету Міністрів
України «Деякі питання документування управлінської діяльності» від 17 січня
2018 р. № 55, Типової інструкцію з документування управлінської інформації в
електронній формі та організації роботи із електронними документами в
діловодстві,

електронного

міжвідомчого

обміну,

Типової

інструкції

з

діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної

Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, Регламенту організації
взаємодії органів виконавчої влади у електронній формі та, як наслідок, у
внесенні змін до Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання,
використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації,
що містять службову інформацію, затвердженої постановою Кабінету Міністрів
України від 19 жовтня 2016 року № 736, Регламенту Кабінету Міністрів України,
затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 18 липня 2007 р.
№ 950, Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу
виконавчої

влади,

державного

підприємства,

установи

та

організації,

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 р.
№ 1040, Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті за
програмою “Електронне урядування та Національна програма інформатизації”,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 березня 2012 р.
№ 236.
Проект акта не стосується питань реалізації прав та обов'язків громадян.
4. Фінансово-економічне обґрунтування
Реалізація запропонованого проекту акта не вимагає додаткових
бюджетних витрат.
5. Позиція заінтересованих органів
Проект акта було розроблено Міжвідомчою робочою групою під
головуванням заступника Голови Державного Агентства з питань електронного
урядування України (далі – Агентство), до складу якої входять представники
Агентства та низки заінтересованих органів.
Проект

акта

було

погоджено

колегіальним

рішенням

зазначеної

міжвідомчої робочої групи без зауважень та розбіжностей у позиціях
розробників.
6. Регіональний аспект
Розроблений проект акта не стосується питань розвитку адміністративнотериторіальних одиниць, функціонування місцевого самоврядування, прав та
інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку.

6-1. Запобігання дискримінації
Розроблений проект акта не містить положень, які можуть мати ознаки
дискримінації.
7. Запобігання корупції
Розроблений проект акта не містить правил і процедур, які можуть містити
ризики вчинення корупційних правопорушень.
8. Громадське обговорення
Питання, порушені у розробленому проекті акта не відноситься до таких,
які згідно з пунктом 3 Порядку проведення консультацій з громадськістю з
питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996 потребують
проведення консультацій з громадськістю.
9. Позиція соціальних партнерів
Розроблений проект акта не стосується соціально-трудової сфери та прав
інвалідів.
10. Оцінка регуляторного впливу
Розроблений проект акта не є регуляторним актом.
10-1. Вплив реалізації акта на ринок праці
Розроблений проект акта не містить положень, реалізація яких має вплив
на ринок праці.
11. Прогноз результатів
Прийняття

проекту

постанови

Кабінету

Міністрів

призведе

до

удосконалення процесів документування управлінської діяльності в установах у
електронній формі із застосуванням кваліфікованого електронного підпису,
кваліфікованої електронної печатки та електронної позначки часу, окрім
випадків наявності обґрунтованих підстав для документування управлінської
інформації у паперовій формі.

Голова Державного агентства
з питань електронного
урядування України
«____» ____________ 2018 р.

Олександр РИЖЕНКО

